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1.Загальні засади обліку виробничих витрат у бюджетних установах 

Низка бюджетних установ можуть здійснювати господарську та/або виробничу 

діяльність, яка приносить доходи. Зокрема до такої діяльності належать: діяльність 

допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо. 

У разі, коли таку діяльність здійснюють юридично невідокремлені підрозділи установи, 

доходи від такої діяльності включаються до її власних надходжень і облік витрат ведеться 

за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України 31.12.13 № 1203. 

У разі створення для провадження господарської діяльності госпрозрахункових 

підрозділів, які мають статус юридичної особи. їх доходи та видатки не є власними 

надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду бюджету 

(крім навчальних і науково-дослідних господарств аграрних вищих навчальних закладів, 

що належать до сфери управління Мінагрополітики). Такі структурні підрозділи ведуть 

бухгалтерський облік, і в тому числі витрат, або за Планом рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі, або за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291. Вирішує питання Порядку ве-

дення бухгалтерського обліку за конкретним Планом рахунків вищестояща організація 

установи. 

Залежно від того, належать чи не належать результати господарської та/або виробничої 

діяльності до доходів із власних джерел надходжень, а також від юридичного статусу 

підрозділу бюджетної установи, при відображенні в обліку та звітності господарської 

діяльності таких установ на неї може розповсюджуватись або не розповсюджуватись дія 

П(с)БО, затверджених для господарюючих суб'єктів. 

У цій темі розглядаються питання ведення обліку лише тих виробничих витрат 

бюджетних установ, які формують джерела їх власних надходжень і не розглядаються 

питання обліку виробничих витрат в юридично відокремлених підрозділах бюджетних 

установ, тому що вони ведуть облік і складають звітність за загальними правилами для 

господарюючих суб'єктів. 
 

З нормативної та методичної бази, яка регламентує облік виробничих витрат бюджетних 

установ слід насамперед враховувати вимоги: 

— Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 135 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

18.05.12 № 568 та інші. 

Згідно з НП(с)БОДС 135 витрати — зменшення економічних вигід у вигляді вибуття 



активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником). 

Класифікація витрат суб'єктів державного сектору в бухгалтерському обліку наведена на 

рис. 9.2. 

Витрати визнаються за умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, у разі 

зменшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема у вигляді вибуття 

активу або збільшення зобов'язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником). 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені. 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у 

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені одночасно із зменшенням 

активів або збільшенням зобов'язань. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, 

то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у 

вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. 

Не визнаються витратами: 

— платежі за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними 

договорами на користь комітента, принципала тощо; 

— попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

— витрати, які відображаються зменшенням власного капітану відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. 
 

2. Собівартість продукції, робіт, послуг 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, 

нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих 

витрат. 

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: 

— прямі матеріальні витрати; 

— прямі витрати на оплату праці; 

— інші прямі витрати: 

— змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. 

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої 

продукції, що реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її 

використання, що використовується суб'єктом державного сектору. 

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

установлюються суб'єктами державного сектору за погодженням з міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади у межах компетенції відповідно до їх галузевих 

особливостей. 

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних 

матеріалів, що утворюють основу об'єкта витрат, у тому числі купівельних 

напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть 

бути безпосередньо віднесені до цього об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати 

зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які 

оцінюються за справедливою вартістю (призначені для реалізації) або за вартістю 

можливого використання (призначені для внутрішнього використання). 

До складу" прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати 

робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. 

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть 

бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на 



соціальні заходи, орендна плата за земельні ділянки, амортизація, вартість придбаних 

послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, 

втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних 

причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, 

та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку тощо. 

До складу загальновиробничих витрат включаються: 

— витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління виробничими 

(навчальними) майстернями, цехами, дільницями, навчально-дослідними господарствами 

тощо; відрахування на соціальні заходи апарату управління виробничими (навчальними) 

майстернями, цехами, дільницями, навчально-дослідними господарствами; витрати на 

оплату службових відряджень працівників суб'єктів державного сектору тощо); 

— амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого 

призначення; 

— витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду 

основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; 

— витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та 

відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й 

організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, 

довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати, 

пов'язані з використанням матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і 

напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо); 

— витрати на оплату теплопостачання, електроенергії (освітлення), водопостачання, 

водовідведення, природного газу, інших енергоносіїв та інших послуг на утримання 

виробничих приміщень; 

— витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та відрахування на 

соціальні заходи працівників та апарату управління виробництвом; видатки на роботи та 

послуги із здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю 

продукції, робіт, послуг). 

— витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного 

середовища. 

— інші витрати (внутрішньогосподарське переміщення матеріалів, деталей, 

напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі 

незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей; оплата 

простоїв тощо). 

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. До змінних за-

гальновиробничих витрат належать витрати суб'єкта державного сектору, що змінюються 

прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу звичайної діяльності. Змінні 

загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази 

розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), 

виходячи з фактичної потужності звітного періоду. 

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати суб'єкта державного 

сектору, що залишаються незмінними (або майже незмінними) незалежно від зміни обсягу 

звичайної діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт 

витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, 

прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні 

загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції 

(робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених 

постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. 

Продані (розподілені, передані) запаси оцінюються за НП(с)БОДС 123 "Запаси", 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.10 № 1202. 
 



3. Облік витрат на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт 

 

До науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) належать науково-

дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних 

зразків або партій виробів, необхідних для проведення НДДКР згідно з вимогами, 

погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються науково-дослідними, 

конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, а також 

науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств, установ і організацій. 

При організації обліку витрат на виконання науково-дослідних робіт слід ураховувати 

вимоги Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.07.96 № 830. 

Зміст назви цієї постанови свідчить, що обліку витрат на НДДКР має передувати 

планування їх собівартості, яке здійснюється під час розроблення перспективних, та 

поточних планів.  

У собівартість НДДКР включаються витрати, пов'язані з їх виконанням головною 

організацією, а також витрати на виконання робіт сторонніми підприємствами, 

установами і організаціями. 

До витрат, що включаються у собівартість НДДКР, належать: 

— витрати на теоретичні (пошукові) дослідження, розроблення технічних пропозицій, 

виконання розрахункових робіт, моделювання процесів; 

— витрати, пов'язані з добором та вивченням науково-технічної літератури, 

інформаційних матеріалів вітчизняних і зарубіжних видань, проведенням досліджень на 

патентну чистоту, складанням аналітичних оглядів з досліджуваних проблем, вибором 

напряму досліджень, складанням методики виконання робіт, розробленням техніко-

економічного обґрунтування, технічного завдання і планової документації; 

— витрати на проектування, розроблення робочої документації та виготовлення 

дослідних зразків або макетів, засобів для їх випробування, монтаж та налагодження, а 

також роботи, пов'язані з підготовкою експерименту; 

— витрати на дослідні роботи і випробування, узагальнення і аналіз результатів 

досліджень і розроблень пропозицій про впровадження у виробництво результатів 

виконаної роботи або обґрунтування доцільності чи недоцільності подальшого проведення 

робіт; 

— витрати на винахідництво і раціоналізацію; 

— витрати на розроблення дослідно-технологічного регламенту, дослідно-промислового 

регламенту, положень технології серійного виробництва створених зразків виробів, на 

здійснення авторського нагляду; 

— витрати на передачу підприємствам, установам і організаціям своїх науково-

технічних досягнень і надання допомоги щодо впровадження та використання ними 

передового досвіду. 

Витрати, що включаються у собівартість НДДКР, групуються за: 

— видами витрат (елементи, статті); 

— темами і завданнями НДДКР, затвердженими у встановленому порядку, укладеними 

договорами на розроблення та виконання цих робіт; 

— календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість НДДКР 

(місяць, квартал, рік); 

— місцем виконання НДДКР (відділ, сектор, лабораторія та інші підрозділи організації); 

— джерелами фінансування НДДКР (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, 

коштів замовника, власних коштів організації, за рахунок кредитів). 

Витрати, що включаються у собівартість НДДКР, групуються відповідно до їх 

економічного змісту за такими елементами: 

— матеріальні витрати (з вирахуванням вартості зворотних відходів); 



— витрати на оплату праці; 

— відрахування на соціальні заходи; 

— амортизація основних фондів та нематеріальних активів: 

— інші витрати. 

Витрати, пов'язані з розробленням НДДКР, створенням дослідного зразка і проведенням 

виробничих випробувань під час планування, обліку і калькулювання собівартості, 

групуються також за статтями: 

— витрати на оплату праці; 

— відрахування на соціальні заходи; 

— матеріали; 

— паливо та енергія для науково-виробничих цілей; 

— витрати на службові відрядження ; 

— спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт: 

— витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації; 

— інші витрати; 

— накладні витрати. 

Об'єктом планування, обліку й калькулювання НДВКР є окремі теми, замовлення та їх 

етапи виконання. Планування здійснюють планово-економічні чи планово-виробничі 

служби науково-дослідної установи за участі керівників тем, замовлень. Форма 

калькуляції кошторисної вартості окремих тем, замовлень наведена в табл. 9.1. 

Після того, як будуть складені кошторисні калькуляції за кожною темою, замовленням, 

складається зведена калькуляція кошторисної вартості НДДКР (табл. 9.2). 

Для контролю за дотриманням витрат за кошторисом за номенклатурою витрат, 

визначеною кошторисом ведуть картки обліку фактичних витрат на проведення НДДКР та 

зведені відомості обліку фактичних витрат за всіма темами та замовленнями. 

Досить часто виконавцями однієї теми чи замовлення є кілька підрозділів (відділів, 

лабораторій, секторів, виробничих підрозділів тощо) науково-дослідної установи, а тому 

кошторисні завдання доводяться також і до них у розрізі тем і замовлень і у цьому ж 

розрізі ведеться облік фактичних витрат. 

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання науково-дослідних і 

конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами обліковуються за 

елементами витрат на рахунку 811 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт) ", який за кредитом кореспондує з відповідним субрахунком рахунка 161 

"Виробництво розпорядників бюджетних коштів". 

На субрахунку 1611 "Науково-дослідні роботи" накопичують всі затрати, пов язані з 

виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, 

необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-

дослідних і конструкторських робіт, обліковується в складі витрат незавершеного 

виробництва. 

 

4. Синтетичний та аналітичний облік на НДР. 

Бухгалтерські проводки з відображення витрат на НДДКР наведені в табл. 9.3. 

Таблиця 9.3. Бухгалтерські проводки з відображення витрат на НДДКР 

Господарська операція Дебет Кредит Сума 

Надійшли аванси від замовників НДДКР 2313 6911 50 000 

Нарахування заробітну плату виконавцям НДДКР 8111 6511 10 000 

 
 

1611 8111 10 000 

Нарахування на заробітну плату виконавців НДДКР 

 єдиного внеску 

8112 6313 2 200 



 
 1611 8112 2 200 

Передано зі складу матеріали на виконання НДВКР 

 
 

8113 151х 3 000 

1611 8113 3 000 

Передано зі складу малоцінні та швидкозношувані предмети 

для виконання НДДКР 

8113 1812 1 700 

1611 8113 1 700 

Придбано спеціальне обладнання для виконання НДВКР за попередньою оплатою: 

— перераховано кошти постачальнику 2113 2313 1 200 

— отримане обладнання 1116 2113 1 200 

Передано спеціальне обладнання зі складу в науковий підрозділ 

для виконання НДДКР за договорами 1611 1116 1 200 

Оприбуткування на позабалансовому рахунку спец обладнання, 

придбаного за рахунок замовника 02  1 200 

Списано на вартість НДВКР послуги з водо-, тепло-, 

енергопостачання 8113 6415 1900 

Прийнято виконані роботи від співвиконавців 1611 6415 15 000 

Перераховано співвиконавцям кошти з реєстраційного рахунку 6415 2313 15 000 

Нарахована заробітна плата адміністративно-

управлінському персоналу 

8111 6511 3 000 

5511 8111 3 000 

Нарахування на заробітну плату адміністративно-

управлінського персоналу єдиного внеску 

8113 6313 660 

5511 8113 660 

Розподілені загальновиробничі витрати за темами та/або 

замовленнями 1611 

1618, 

1619* 5 300 

Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт за вартістю, 

що передбачена в договорі 2111 7111 57 000 

Списання доходу на результати виконання кошторису 7111 5511 57 000 

Повернуто на склад невикористані матеріали (метод сторно) 
 

[1611] [151х] [100] 

[81131 [8113] [100] 

Списані витрати з НДДКР після підписання акту виконаних робіт 8211 1611 38 300 

5511 8211 38 300 

Оприбутковане спец обладнання, яке залишилось в установі після 

виконання НДДКР у вартості за вирахуванням зносу (1200 грн - 

знос умовно 200 грн) 1116 7511 1000 

— одночасно на суму зносу спецобладнання 1116 1412 200 

Закриття рахунка доходів від надходження спецобладнання 7511 5511 1000 

Одночасно збільшується сума внесеного капіталу 5511 5111 1000 

Списання з позабалансового рахунку спец обладнання, придбаного 

за рахунок замовника  02 1 200 

Взаємозалік заборгованості між замовником і виконавцем НДДКР 6911 2111 50 000 

Доплата замовником за виконані НДДКР 2313 2111 7 000 

 

5. Витрати виробничих (навчальних) майстерень бюджетних установ, їх склад. 

Низка бюджетних установ можуть мати у своєму складі виробничі (навчальні) 



майстерні, які утворюються з метою виконання відповідних функцій цієї установи. 

Зокрема в навчальних закладах виробничі майстерні створюються для трудової 

підготовки контингенту учнів та студентів, у науково-дослідних установах — для 

створення експериментальних зразків та їх дрібнотоварного виробництва з метою 

розробки технологій тощо, у пенітенціарних закладах — для працевлаштування 

засуджених. Профіль роботи виробничих майстерень узгоджується з вищестоящими 

установами з урахуванням функцій установи та місцевих можливостей, а також 

педагогічної й іншої доцільності конкретного 

виду праці. 

Фінансування діяльності навчально-виробничих майстерень може здійснюватись як за 

рахунок загального фонду кошторису, так і спеціального, який формується за рахунок 

надходжень від реалізації продукції зазначеного структурного підрозділу установи. 

У процесі виготовлення продукції, виробничі майстерні здійснюють затрати, облік 

яких ведеться згідно з НП(с)БОДС 135 "Витрати". Для обліку витрат виробничих 

(навчальних) майстерень у Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі 

передбачено субрахунок 1613 "Інше виробництво". 

За дебетом субрахунку 1613 накопичують вартість витрачених матеріалів, нараховану 

зарплату, обов'язкові нарахування на суму зарплати та інші затрати пов'язані з діяльністю 

майстерні. За кредитом субрахунку 1613 списують одержану продукцію та витрати 

пов'язані з виконанням і прийняттям замовниками робіт та послуг. Продукцію майстерень 

оприбуткують на дебетом субрахунку 1811 "Готова продукція" за виробничою 

собівартістю. На субрахунку 1613 на кінець звітного періоду може бути дебетове сальдо 

за наявності незавершеного виробництва або незакінчених і не переданих замовникам 

робіт. 

Для обліку реалізації продукції, робіт і послуг виробничих (навчальних) майстерень 

використовують субрахунок 7111 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)".  

Затрати на виробництво підрозділяються на прямі й накладні (непрямі) видатки. 

До прямих затрат належать: матеріали, заробітна плата виробничих робітників, 

наукових співробітників і т.п.. нарахування на заробітну плату, електроенергія, витрати 

минулих років, які включаються до вартості продукції звітного року, та інші прямі 

витрати. 

До накладних (непрямих) затрат належать: заробітна плата апарату управління й 

обслуговуючого персонал), оренда приміщень, опалення, поточний ремонт та інші 

непрямі видатки. У тих установах, де виробляється один вид продукції, всі видатки є 

прямими. 

Змінні загальновиробничі витрати, залежно від конкретних умов, розподіляються за 

окремими виробами пропорційно заробітній платі виробничих робітників, наукових 

співробітників, витраченим матеріалам, сукупності прямих витрат. Можливе застосування 

й інших баз розподілу. Конкретна база розподілу визначається обліковою політикою 

установи. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з 

використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих 

витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі 

витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у 

періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. 

Витрати із розширення діяльності виробничих майстерень, здійснені за рахунок сум 

перевищення доходів над видатками (придбання устаткування й виробничого інвентарю та 

інструментів, капітальні вкладення в будівництво й витрати на капітальний ремонт 

основних засобів), до собівартості випущеної продукції не включаються. 
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